
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  035: الشريط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 035-والنور الھدى سلسلة

 

 -: الشريط محتويات

 

 أيام عشرة بلد في مكثه مدة يعلم كان إذا للمسافر والجمع القصر حكم -1

 الجماعة ص4ة حضور عليه يجب 8 أو القصر وجوب عنه يسقط فھل الص4ة يتم فإنه المقيم ا0مام مع يصلى المسافر كان إذا -2

 قصرا يصلي لكي

 به وجھت حيثما فيھا يصلي فھل القبلة يعرف و8 حافلة في المسافر كان إذا -3

 أو الحافلة تتوقف حتى ينتظر فھل الوقت يخرج حتى تتوقف 8 الحافلة أن علما الفجر وقت ودخل حافلة في المسافر كان إذا -4

 الوقت في عليھا قاعدا يصلي

 له قت4 الجنين إسقاط يكون ومتى الحمل، بإسقاط يأمرھا أن اJولى أيامھا في حام4 زوجته أن علم إذا للرجل يجوز ھل -5

 بالتقسيط البيع حكم ما -6

 الثانية الركعة في عبس وسورة اJولى الركعة في غافر سورة وقراءة العشاء لص4ة الشيخ ص4ة -7

 المال صاحب مع يفعل فما دينه سداد في تأخر رجل -8

 شھري، وراتب اJرباح من نسبة يأخذ فھل والعمل بالمال واXخر فقط بالمال فأحدھما المال رأس بنفس آخر مع اشترك رجل -9

 جھده مع اشترك الذي يضمن فھل خسارة وقع وإذا

 وھل الوفاء، وقت حسب على يكون أو القرض وقت حسب على السداد يكون فھل قيمته نقصت السداد وعند ما8 أقرض رجل -10

 .العم4ت ھذه عليه يقاس قياس يوجد

 نسيئة الذھب شراء يجوز ھل -11

 ھذا فھل الرجل الطبيب مثل حاذقة غير ولكنھا مسلمة طبيبة وجدت وإذا المسلمة، المرأة على المسلم الطبيب كشف يجوز ھل -12

 ؟ المرأة دون المسلم للطبيب تذھب أن للمرأة مسوغ

 النظر جواز على دليل وفيه: الفتح في حجر ابن الحافظ قال.  عريان يغتسل كان لما أيوب حديث في البخاري صحيح في -13

 المفھوم ھذا الحديث من يظھر ھل الضرورة حالة في للعورة

 لھا حرمة 8 الكافرة المرأة أن بحجة السواء على والكافرة المسلمة المرأة إلى الرجل النظر تحريم يستوي ھل -14

 الوضعية القوانين تدرس أنھا مع الحقوق كليات دخول يجوز ھل -15

   �� �� �� 

 

.الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة  



 

 يف القصر الكرمي أخي به تفضل ما على بناء, نقاش وبينهم بيين حدث الدعوة يف حديث شباب ... : السائل

 أشهر ستة عمر ابن,  يوما عشر مثانية مكة يف قصر والسالم الصالة عليه النيب أن أدلة ويف حجتهم له الصالة

 عمان يف سنقيم أننا نفسه ويعرف مكان أي من أو اجلرب من يأيت أحدهم فإن اجلمع ... الصالة يقصر وهو

   أيام عشرة امتحان أوراق لتصحيح

   سقاين من اسق اللهم : الشيخ 

 املغرب وبني والعصر الظهر بني جيمعون أراهم,  أيام عشرة أقله عمان يف سنقيم إننا نعم نقول يعين : السائل

  ؟. ذلك يف رأيكم فما,  اجلمع إليه يضاف وإمنا بالقصر يكتفون ال,  عمان يف إقامتهم فرتة طيلة والعشاء

   ؟ القصر عن تتكلم ال بتقول أنت طيب : الشيخ

  . نعم : السائل

  ؟. اجلمع عن تتكلم طيب : الشيخ

  . نعم : السائل

  ؟. رأيك يف أهم أيهما : الشيخ

   ... قصر إن رأي على حنن فيقولون القصر أما,  مهمان األمران واهللا : السائل

 تذكر ؟ عندك أهم أيهما كان السؤال ألن,  حيدة عليك يسجل ما انتبه,  حيدة عليك سجل,  حيدة : الشيخ

  ؟ جوابك كان ماذا

  . مهمان األمران : السائل

  . اجلواب هو فهذا,  آه : الشيخ

   ... اجلمع يعين : السائل

  . أظنك ما اجلواب تعيد,  أهم فأيهما,  السؤال أعيد لكن,  مهم كالمها بقولك بقول أنا : الشيخ

  ... علي أشكلت اليت نقطة أهم : السائل

 وإن,  معك فنحن صواب على كنت إن,  عندك مبا أجب أنت,  بالك ريح أنت بالك ريح معليش : الشيخ

  . صواب على ونلتك اخلطأ على ندلك مبعىن,  معك فنحن خطأ على كنت

  ... : السائل

  ؟. أهم أيهما : الشيخ



  . أهم اللي اجلمع : السائل

  . ورطك صاحبك هذا : الشيخ

  . بسيطا تلميذا زلت وما املتواضعة الدراسة خالل من طبعا رأيي أنا : السائل

  . الربكة فيك : الشيخ

  ... هلم قلت فيه ناقشتهم عندما يعين القصر : السائل

  . املوضوع يف رأيك قدم أنت اآلن,  ياهموإ دعك : الشيخ

  ... فيها وارتاح بلد إىل ووصل,  مسافر غري هو ملن اجلمع بأن أقول أنا رأيي : السائل

  ؟ جيوز ال : الشيخ

  .جيوز ال : السائل

  ؟. والقصر : الشيخ

  ... املدة دامت ما جيوز القصر : السائل

 رب:  يعين يقول وكما,  خطأ على أنك ولو,  حظك من هذا بكون, حتكي أنك شايف,  اهللا سبحان : الشيخ

   ... معصية

  . واستكبارا عزا أورثت طاعة من خري,  وانكسارا ذال أورثت معصية رب : الطالب

 حيث من متالزمان أمران للمسافر بالنسبة والقصر اجلمع:  أوال,  أستاذ يا بالعكس القضية,  أيوه : الشيخ

   ؟ صح,  وقصر مجع مسافرا كان من,  اجلواز

  . نعم : السائل

 هذا,  القصر جيوز ال اجلمع جيوز ال قيل وإذا,  اجلمع جيوز ال أوىل باب فمن القصر جيوز ال قيل وإذا : الشيخ

 ألن ؟ ملا,  أهم القصر اجلواب ؟ اجلمع أم السفر يف آلقصر ؟ أهم أيهما لكن,  السفر أحكام من كالمها ألنه

  ؟ الكالم هذا واضح,  جيمع أال له كنل,  يتم أن له ليس املسافر

  .  نعم : السائل

 رأيك يف لكن,  فيجمعون مسافرون وهم عمان يف ينزلون بأم ناس على تستنكر أو ترى كنت فإذا : الشيخ

  . تقول كما أيا عشرة استقروا ألم مسافرين غري أم

  . نعم : السائل

 ال فهم كذلك األمر كان إذا لكن,  جيمعون ال حينئذو  مسافرين كوم عن خرجوا رأيك يف فإذا : الشيخ



 ألم,  اجلمع هلم وليس القصر هلم فليس مسافرين ليسوا أم فمادام السفر أحكام من القصر ألن,  يقصرون

 جيوز وليس السفر يف جيب أوال القصر ألن,  اجلمع من أهم القصر قضية تبقى ذلك مع لكن,  مسافرين ليسوا

 إن اخلرية فيه له اجلمع بينما, القصر عليه واجب بل, قصر شاء وإن أمت شاء إن اخلرية له ليس فراملسا أي,  فقط

 وهي أخرى وفارقة,  للمسافر بالنسبة جدا مهمة فارقة هذه و وقتها يف صالة كل وصلى فرق شاء وإن مجع شاء

 اجلمع بينما,  السفر اتخصوصي من فهو القصر خبالف,  السفر خصوصيات من ليس الصالتني بني اجلمع أن

  . مقيم وهو اإلنسان جيمع أن ممكن

  . صحيح : السائل

 ولو اجلمع هلم جيوز ألم مجعوا إذا عليهم تنكر وال قصروا إذا عليهم أنكر,  تصب اعكس أنت فإذا : الشيخ

  . مقيمني كانوا

   ... الباب يف عنها اهللا رضي عائشة حديث يف : السائل

  ؟ يقول ماذا نعم,  منه بالك ريح : الشيخ

  ... جيمع كان والسالم الصالة عليه النيب بان : السائل

  . يصح ال ضعيف حديث بالك أرح,  قال من صدق منه بالك ريح : الشيخ

  .؟ به االستشهاد يصح ال : السائل

  . يصح ال : الشيخ

 فيها أقيم أين وعرفت البلد إىل أنس إذا اإلنسان أن اآلن منك فهمته الذي,  سيدي يا مسحت إذا ... : السائل

 غري بأربعة حددوه كما ... هو كما الفقهاء رأي على أيام أربعة على يزيد ما أو اليقني علم يعين,  أيام عشرة

  ؟. سؤايل هو هذا,  وأمجع أقصر أو برأيك أمت فهل,  واخلروج الدخول يوم

  ؟. آنفا به دثتناح الذي عمر ابن أثر ما,  عمر ابن ألثر روايتك يف جوابك : الشيخ

  . نسي : الطالب

 ابن بأن آنفا حدثتنا مو,  اآلن مدهوش فهو,  دهشة داخل لكل قيل كما لكنه,  ينسى أن له آن ما : الشيخ

  .أشهر ستة هناك كان ملا عمر

  .أشهر ستة نعم : السائل

  ؟. أشهر ستة قصر ملاذا : الشيخ

  . اإلقامة مدة جيهل كان ألنه : السائل



  ؟. اإلقامة مدة جهل وملاذا مجع ملاذا,  عفوا,  ال ... اإلقامة مدة لجيه : الشيخ

  . م نازال الثلج كان ألنه : السائل

  . اجلواب هو هذا : الشيخ

  . سريحل مىت يعرف وال م نازل الثلج : السائل

 يستطيع ما أنه قطعا حيكم كان عمر بن اهللا عبد أن معي تتصور ما يعين كاجلبال هو الذي الثلج فهذا : الشيخ

 يعين,  القليلة األيام هذه ظرف يف تذوب وال تزول ال سوف الثلوج من اجلبال هذه ألن أيام عشرة بعد ميشي أن

 هذا,  بنسافر بكرة بعد بنسافر بكرة بعد بنسافر اليوم الفقهاء بعض يقول كما هو يقول كان أنه تتصور هل

  .األمر لك وضح ما أو,  خيال

  . إقامته به ستطول أنه يعرف كان عمر ابن ألن,  واضح ال : السائل

 إذا الكلي وضعه يف وإمنا,  يقيمها أن يريد اليت باأليام عالقة له ليس مسافر املسافر أن نعرف أن املهم : الشيخ

  .  يوما عشر ستة أظن الفتح غزوة يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول يعين,  املسافر هو فهذا,  التعبري صح

  . يوما عشر مثانية : السائل

 تستقر حىت مكة يفتح ملا وسلم عليه اهللا صلى األعظم الرسول هو وخباصة جيش قاد ملا,  عشر مثانية : الشيخ

  ؟. ذلك من أكثر أو أيام سبعة ستة اإلقامة ينوي بده ما أنه أنت تتصور,  العظيم الفتح هذا بعد األمور

  .ذلك من مانع ال نعم : السائل

 قبليني اجلماعة أن خاصة,  آخره إىل و و قبيلة وعلى مجاعة على رئيس وضع تنظيمها األمور جتهيز ألنه : الشيخ

 تنحل ما القضية أن األمر هذا له موكل اللي الرئيس يعرف,  زمانا زمانا يأخذ هذا,  األمور وإدارة,  آخره إىل

 يف رواية يف كما وأربع ثالثة أو يومني أو يوم فيها ميكث كان ما البالد يفتح كان ملا لذلك,  وأربعة ثالثة بيومني

 أنه له قيمة ال القيد فهذا الشاهد,  جدعان بن زيد بن علي فيها كان وإن,  يوما عشرين هناك أقام تبوك غزوة

 ال فمادام,  السفر أهبة يف يزال ال هو,  مقيما بذلك يصري ما,  أيام مخسة فيها يقيم أن وقدر بلدة نزل إنسان

 هؤالء,  السفر أحكام عليه وجتري مسافر فهو )) سفر على او مريضا منكم كان فمن(( : تعاىل قال كما يزال

 هناك إىل وسيعودون سفرا اليوم الناس عرف يف هذا كان فإذا هنا ونزلوا الكرخ بني بلدة من جاءوا إذا اجلماعة

 املهم,  جاؤوا حيث من يعودون أم قاصدون هم مش,  املكان هذا يف االستقرار نووا إذا إال, مسافرون فهم

  .  سفر على أنه ولو مقيما يصبح نواها إذا ألنه,  دليل عليها ليس األربعة األيام هذه

  



,  يقصر ال أو يقصر أن يف اخليار له ليس املسافر أن السفر سؤال عن اإلجابة أثناء يف ورد يعين طيب : السائل

  ... قولكم يف

  . نعم أي : الشيخ

  . أمت أن إىل مضطر فأنا مقيم وهو اإلمام مع أصلي عمان يف هنا أنا مثال : السائل

  . هذا عن اجلواب سبق : الشيخ

 أنا يعين,  الوجوب يسقط هذا هل لكن نعم.  اإلمام بصالة يصلي اإلنسان أن هذا عن اجلواب يعين : السائل

 أن طاملا منفردا وأصلي اإلمام بصالة أصلي أال علي حيتم هذا أقصر ال أو أقصر أن يف خمري غري خمري مسألة

  . واجب القصر

,  مسافر ألنك املسجد إىل تنزل أن عليك جيب ال أنه منك أفهم هل.  الكالم يف اضطراب شوية صار : الشيخ

 أن أو,  سؤالك هذا أن منك أفهم,  اإلمتام عليك وجب املسجد إىل نزلت وإذا,  القصر عليه جيب واملسافر

  ؟.  السؤال هو هذا ؟.  خبايا الزوايا يف هناك

  . نعم أي : السائل

 عليه جتب لكن,  اجلماعة عليه جتب ال أوىل باب فمن,  اجلمعة عليه جتب ال املسافر أن اجلواب : الشيخ

 جيب بالذي فليس,  اجلوامع املساجد يف تقام اليت اجلمعة أي,  معروف هذا مجعة عليه ليس املسافر,  اجلماعة

 شك ال ومما,  عنه الوقت فرض سقط املسلمني مع صالها لو كان وإن,  اجلمعة صالة حيضر أن املسافر على

 أوىل باب فمن اجلمعة فرضية عنه سقط كان إذا املسافر فهذا,  الظهر فرضية من آكد فرضيتها اجلمعة أن فيه

 هناك كان إذا لكن,  اجلماعة حبث يف حنن,  اجلماعة أي,  اخلمس الصلوات وبقيه,  الظهر فرضية عنه سقط

 لصالته بالنسبة قلنا فكما وحيدا فريدا كان فإن,  بعض مع بعضهم مجاعة يقوموا أن عليهم فيجب سفر مجاعة

 أنه مالحظة مع لكن الفرض عنه سقط معهم الظهر صلى وإن,  الفرض عنه سقط معهم صالها إن,  للجمعة

  .  عنه سألت الذي جلوابا قدمت لعلي.  البحث يف سبق ما وهذا,  املخالفة له ليس

  

,  القبلة اجتاه يعرف أحد ال حىت,  صعب طبعا القبلة حتديد فطبعا احلافلة يف مسافر جاي وأنا طيب : السائل

   ؟. ملتوية طرق يف وهكذا هكذا متجه ؟.  الكرسي على جالس وأنا فأصلي

 هي وإمنا, ما حمطة يف وركاا هي يحتسرت  مراحل هلا ليس ممتطيها أنت اليت السيارة بأن تعلم كنت إذا : الشيخ

 تصلي أنت فحينذاك,  األوقات من وقت يفوتك أنه حبيث كذا بلد إىل كذا بلد من واحدة سحبة منطلقة متشي



 وضعها وأمارات عالمات طبعا هناك,  القبلة معرفة يف جتتهد أن عليك لكن,  الطائرة يف تصلي كما السيارة يف

 فإذا,  الصالة يف يستقبلها أن عليه جيب اليت اجلهة مبعرفة واهتمام عناية له ملن ميكن األرض يف وجل عز اهللا

 أن ذلك بعد يضره ال مث يكرب هناك,  القبلة جهة إىل السيارة تتوجه حينما إال بالصالة حيرم ال فيرتيث اجتهد

  .  يسارها أو ميينها السيارة أخذت

  

,  الطريق يف تقف ال هي,  الشمس شروق بعد ستصل السيارة ثالم يعين,  الفجر صالة يف املشكل هنا : السائل

 بعد حىت الصبح صالة أؤخر أن يل جيوز هل,  نصل ونصف ساعة أو ساعة حوايل إىل الشمس شروق من لكن

  ؟. القبلة ناحية األرض على أصلي أن ألجل ونصف ساعة أو بساعة الشمس شروق

 فعلى تستطع مل فإن فقاعدا تستطع مل فإن قائما صل,  وقتها عن الصالة إخراج جيوز ال باهللا عياذا : الشيخ

 اآلن فهو,  قدره من سيصيبه ماذا يدري وال نفسه ميلك ال إنسان مث,  وسعها إال نفسا اهللا يكلف وال,  جنب

 له,  وسجود بقيام ويصلي ويتوضأ ينزل هناك حمطتها إىل السيارة تصل ما بعد أنه مثال ينوي فهو,  السيارة يف

 عن الصالة خيرج أن جيوز وال,  االستطاعة حدود يف يصلي أن اآلن عليه هو فإذا. ال ؟.  حيا ينزل أن ضامن هو

  .  اهللا شاء إن وننطلق العشاء نصلي أن ونريد,  ربع إال العاشرة الساعة اآلن يكفي. وقتها

  

 عشرة أو أيام تسعة حامال زوجته نأ علم إذا للرجل جيوز هل:  فقال سائل سأل فأقول,  سؤاال أسأل : السائل

  ؟. األوىل األيام هذه يف محلها ليسقط شيئا تفعل أن أو يأمرها أن له جيوز هل,  األوىل األيام يف أيام

  ؟. هذا على الدافع إيش نشوف : الشيخ

  . مثال بده ما أنه الدافع : السائل

  ؟. ليه بده ما : الشيخ

  . هيك بده ما يقول : السائل

 ما السبب نعرف أن نريد سبق هيك فيه يقال شيء كل وراء من البد,  فيه ما هيك,  هيك يف ما ناه : الشيخ

  . جواب سؤال ولكل,  احتماالت من شئت

  . مريضة ذكرت كنت إن جائز أنه أستاذي أظن هذا,  طبعا مريضة كانت إذا هذا : السائل

  .جائز غري أو جائز أنه تعرف ما الذي الشيء عن تسأل بدك أنت ولذلك آه : الشيخ

  ... : السائل



 كل ا يقوم أن جيب الدنيا هذه يف وظيفة له املسلم وتكرارا مرارا تكلمنا حنن اجلواب حال كل على : الشيخ

 ذلك أجل فمن,  اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال بـ القائلني يكثر أن للمسلم بالنسبة الوظائف وأقل,  حبسبه

 من جدا وعجيب ) القيامة يوم األمم بكم مباه فإن الولود الودود تزوجوا( : السالم عليه بقوله دائما أذكركم

 ال ال يقول مث, تعب أو نصب أو جهد أي بدون حالال ماال اهللا إليه يرسل اإلنسان ... فطرهم م تنحرف ناس

 إال أنه,  جيوز ال وما نهم جيوز ما منها األسباب فيتعاطون,  العقم من لنا بيحكو ناس,  عجيب أمر هذا,  أريده

 حبكمة كفر هذا,  هال بدو ما,  حبلى ... أنه يقدر وجل عز اهللا آخرين ناس,  شايف,  حيبلها بدو املرأة هذه

 متشي هناك تتخمر النطفة تبدأ أن قبل العزل أن إال نقول أن نستطيع ال حنن لذلك,  وجل عز اهللا وبنعم اهللا

 ولودا زوجة لك قدر ربك ) الولود الودود تزوجوا( :  ينايف ألنه مكروه فسهن هو فالعزل,  هلا املقدر طريقها

 كفر من هذا,  ولود إىل زوجته تنقلب أنه الطائلة األموال ينفق عم غريك بينما,  سرك يف ربك ...,  اهللا فامحد

 هؤالء لبشرا يرضي اللي شو,  رضيان مش الولود الزوجة وصاحب رضيان مش العقيم الزوجة صاحب,  اإلنسان

 اإلسقاط صار الروح نفخت فإذا,  الكراهة اشتدت املاء انعقد فإذا,  مكروه العزل لذلك,  بس اإلميان هو ؟. 

  . العاملني رب هللا واحلمد,  احملظورات تبيح ضرورات,  ضرورات فيه بقى هنا لكن,  حمرما واإلجهاض

  ؟.  قتال نعده مىت : السائل

  . الروح نفخ بعد هو : الشيخ

  .  الروح نفخ بعد : السائل

  

 أنا قال,  لسانك على الناس أحد تكلم باختصار,  جملس يف كنت اجلمعة ليلة ... اخلميس يوم : السائل

 فتوى هذه له قلت:  يلي مبا أجبته,  أخ يا له قلت,  حرام بالتقسيط البيع بأن وأفتاين ناصر الشيخ إىل ذهبت

 له وقلت الشيخ على جئت أنا إذا,  الصحيح السؤال للشيخ تعط مل رمبا يطالتقس بيع,  فيها اهللا تتقي أن وأرجو

 أن إال أملك ال أنا شيخ يا واهللا:  قلت,  دينار بألف مثال له ضربت : الشيخ يل فقال ؟.  مثنها بكم دار هذه

 : الشيخ ذاهل قلت أنا إذا ولكن,  حيرمه الشيخ أن أظن ال أمر هذا,  مئة مئة علي وتقسط مئة مخس لك أدفع

 هذه,  ومئتني ألف ألف بدل الدار هذه:  يل قال,  األلف أملك ال أين الشيخ علم فلما,  بألف الدار هذه

  ؟.  كلية حرمتها أنك بالتقسيط البيع صورة كانت أم وردت هكذا الصورة هذه أدري فال,  حرام

 كنت إن ذكرته الذي والتفصيل,  بالكلية التقسيط بيع أحرم أين إليك نقل من صدق, قال من صدق : الشيخ

 ال الشرعية األحكام احلقيقة ألن كثريا العقل تذكر أراك وأنا,  عقال وال شرعا ال معقول غري يعين فهو فهمته



 شكلي فرق إال هناك ليس,  جتوز اليت والصورة جتوز أا اليت هذه الصورة بني الفرق فما,  بالعقل إال فهمها ميكن

 وإذا,  جيوز ال هذا ملاذا,  نسيئة دنانري وعشر ومبئة,  نقدا دينار مبئة املسجلة هذه: القائل لقا إذا مبعىن,  حمض

 التفريق من احلكمة وما ؟ وتلك الصورة هذه بني الفرق ما,  جيوز وعشرة مبئة تقسيط املسجلة هذه ابتداء له قال

  . ؟

  . مسحت لو اجلواب : السائل

  . تفضل : الشيخ

 هذه,  الباقي علي وتقسط مخسني لك أدفع لك قلت,  دينار مبئة املسجلة هذه يل فقلت إليك جئت : السائل

,  دنانري عشرة أعطيك شهر كل,  اخلمسني علي وتقسط مخسني هذه,  املئة ذه جئتك أنا إذا يعين الصورة

  ؟ حرام صار هنا هل الصورة هذه

  . حرمة فيها ما هذه : الشيخ

 إذا يعين,  تقسيط دينار مئتني هذه يل وقلت,  مباشرة إليك جئت إذا بيحدث احلرام ؟ حرام إيش : السائل

 احلرام وجه فما,  تقسيط دينار مبئيت:  يل قلت ؟. السلعة هذه بكم,  أجبتين أنت رأسا يل قلت وأنت جئت

:  نقول أن ندو  السعر أعطيتين أنت رأسا يعين السلعة,  اتفقنا ما,  تقسيط دينار مئيت يل قلت رأسا أنت ؟ فيها

  ... تقسيط يل قلت,  مئتني,  وعشرين ومئة مئة

,  التفاهم يف ومنضي منشي واآلن,  الصورة وهذه الصورة هذه بني الفرق أنه إيش آنفا قلت الذي هذا : الشيخ

  . هذا قلت بائع أنت,  مئتني بالتقسيط تقول مسجلة

  . نعم : السائل

 نسيئة وإما نقدا إما اشرتيت أنا ذلك بعد مث,  عشر إال مئتني يل قلت ؟. بالنقد بكم طيب لك قلت : الشيخ

  ؟.  جاز ما أو هذا جاز

  ... الفقهاء بعض يقول ما حسب مسحتم إذا طبعا : السائل

  . تقول أن تريد ما أنت قل,  يقولون وما دعين ال : الشيخ

  . دخل قد الربا يكون ألنه,  ذلك أقبل ال الفقهية املقارنة خالل من أنا : السائل

  . الرجل ذاك إليك نقله الذي هذا كويس : الشيخ

 قلت عنك الرجل نقلها اليت الصورة,  حمل إىل جئت إذا قلت,  ناقشته فأنا األوىل الصورة نقل هو,  ال : السائل

 نالثم أملك ال أنين أمحد أبو ويعرف,  أمحد أيب عند جئت أنا ألين مباشرة صورة نقل يعين,  فيها التثبت الرجاء



   الثمن أملك ال أين يعرف مسبقا هو, 

   املشكلة هذه : الشيخ

  ... النقد على اتفقنا ما,  تقسيط إياها لك أقسط املئتني هذه يل قال,  نقدا ال رأسا يل قال : السائل

 زيد أبو وبيعرف أمحد أيب مش ال,  اهلاليل زيد أيب إىل جاء الذي هذا,  نفسها هي الصورة هذه أخي يا : الشيخ

 وسعر النقد سعر بسعرين يبيع عادة البائع وهذا,  نقدا يشرتي بدو فلوس عنده ما زبون جاي اللي هذا أن اهلاليل

  .التقسيط سعر أعطاه بالتقسيط يشرتي بدو أنه زيد أبو وبيعرف زيد أيب عند الرجل جاء فلما,  التقسيط

  . فورا : السائل

 ملا الذي وهذا,  املسلم أخيه على الوفاء يف الصرب مقابل الثمن يف زيادة عليه أخذ ألنه جيوز ال هذا : الشيخ

 ما فالقضية,  الربا باب من هذا أن أنت قلت,  تراه الذي ما أنت قل يقولون ما دع لك وقلت معك حققت

 هذا فقط التقسيط مثن ذكر إذا لكن,  جيوز ال فهذا,  بكذا وتقسيطا بكذا نقدا مثنني ذكر واهللا أنه شكلية عالقة

 هو أنه مفهوم وعشرة مبئة وبالتقسيط مبئة نقدا يقول ملا ألنه,  وعاقل فقيه إنسان يقوهلا ال حمضة شكلية هذه جيوز

  ؟. صح,  الدين ؟ إيش مقابل العشرة أخذ

  . صحيح : السائل

 مثن ذكر,  الرجل هذاك حكالك أنت ما مثل,  فورا التقسيط قيمة ذكر,  ذكره ما النقد قيمة طيب : الشيخ

 لك قاهلا اليت الصورة لذلك,  مئة له يقول راح ؟. نقدا بكم طيب له قيل فلو,  وعشرة مئة يعين فورا التقسيط

  . فلوس معه وما جاي هذاك أنه بيعرف زيد أبا أنه أوضحت أنت ما بعد صحيحة صورة فهي

  . صحيح : السائل

  . التقسيط مثن زائد النقد مثن منه حيطلب أي,  التقسيط مثن له يقدم راح فهو : الشيخ

 ربح,  النقد الربح بريبح أوال,  رحبني أو,  أرباح ثالثة بريحبوا بالتقسيط ببيعوا اللي,  املناسبة يك نقول حنن وهنا

 هذا يكفيين عشرة املئة يف أربح بدي أنا يقول,  للربح برنامج واضع الناس من زيد نفرتض,  حالل هو اللي النقد

 عشرة باملئة هو الذي النقد ربح,  رحبني يربح بالتقسيط يبيع الذي فهذا, عشر مخسة ملئةبا بدي بالتقسيط لكن, 

 مقابل ؟.  ماذا مقابل الزيادة هذه,  عشر مخسة باملئة يربح فهو,  مخسة باملئة زائد هو اللي التقسيط وربح, 

 مني اهللا يا.  العاملني رب هللا واحلمد,  كفاية القدر ذا.  املسلم حلاجة استغالل هذا جيوز ال وهذا,  عليه الصرب

  ؟.  يؤذن رايح

  ... عليها اطلعت لعلك اال هذا يف الشوكاين اإلمام : السائل



  ... حترمي إىل مييل كأنه الشوكاين : الطالب

  ... ذلك يف رسالة له : السائل

  ... قرأته ما اجلرار السيل يف,  نعم هذه بالرسالة أمسع أنا : الشيخ

  ... بالتحرمي جدا يشعر قرأته أمس أنا كالمه اجلرار السيل يف : الطالب

   األذان

  . " املنع هلذا االستدالل ميكن:  أقول" :  يقول : الطالب

  ؟.  احملرمات أو املباحات يف هذا يذكر هو : الشيخ

 حديث من حهوصح والرتمذي والنسائي أمحد أخرجه مبا املنع هلذا االستدالل ميكن"  ؛ احملرمات يف : الطالب

 ومبا ، ) الربا أو أوكسهما فله بيعة في بيعتين باع من( :  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال هريرة أيب

  ؟ طبعا عبدالرمحن بن مساك عن " الرمحن عبد عن مساك عن واألوسط الكبري يف والطرباين والبزار أمحد أخرجه

  مسعود بن الرمحن عبد بن مساك : الشيخ

 صفقة يف صفقتني عن وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب ى:  قال أبيه عن مسعود بن عبداهللا ابن"  نعم : بالطال

 أمحد رجال الزوائد جممع يف قال ؛ وكذا بكذا ينقد وهو بكذا بنسا هو فيقول البيع يبيع الرجل هو مساك قال ؛

 ) الربا أو أوكسهما فله( :  قال وهلذا وعةممن النسا ألجل الزيادة أن على دال قد احلديثان فهذان,  ثقات

 العلل شفاء مسيتها مستقلة رسالة يف البحث هذا أفردت وقد احلديثني عموم يف داخلة ربوية غري هي اليت واألعيان

 من بأكثر الشيء بيع جواز إيل اجلمهور ذهب وقد يطول املقام يف والكالم,  األجل ألجل الثمن زيادة حكم يف

  .. " النزاع حمل على املذكورين احلديثني داللة يف ونازعوا,  النسا لألج يومه سعر

  ؟.  أستاذنا يشعر ايش الكالم هذا

   ... اجلمهور,  خرطها األخري يف لكن,  باملنع يشعر : الشيخ

  

  الصالة اقامة

   تراصوا استووا : الشيخ

  وعبس غافر من يقرأ اماما ما يصلي الشيخ

 

  ... : السائل



  ؟.  شريكه على املوضوع عرض وال,  أشهر ةست : الشيخ

  ... : السائل

  ؟.  ملاذا : الشيخ

  ... : السائل

 فيه كان إذا حىت,  بدقة احلادثة تفاصيل يعرف بدو حكما يصدر بده اإلنسان إذا,  حنكم بدنا حنن : الشيخ

 إىل يعود أن عليه املفروض نفكا,  يئس مث يستطيع ما وعمل سعى هو أما,  ماديا وإما أدبيا إما يزال فقد تقصري

  . املال بصاحب إضرار فيه شك بال فهذا,  أشهر ستة عنده املال حيبس أما,  القصة عليه يقص,  صاحبه

  . املال من جبزء عوضه اإلضرار هذا ألجل : السائل

  ؟.  القصة عليه قص هل لكن : الشيخ

  ... القصة عليه قص ما : السائل

  ؟.  احلقيقة عرف إذا الامل صاحب موقف ما ترى : الشيخ

  . فقط مباله يقبل : السائل

  ؟.  خلقه حلسن يقبل يعين : الشيخ

  . خلقه حلسن نعم : السائل

 وإال,  هللا فاحلمد فاته ما عن طاب ويعين عذره فإذا,  يعذره حىت قصته املال لصاحب حيكي أن أرى أنا : الشيخ

  .  اهللا بسم ؟.  واضح,  إرضاءه فينبغي

  

 املثال سبيل على دينار بألف دينار ألف,  املال رأس بنفس آخر مع اشرتك رجل بالنسبة شيخ يا املسألة : السائل

 الشريك فهل,  فقط باملال يشارك واآلخر العمل يتوىل هو يكون الشريكني أحد أن متفق املبلغ هذا كان, 

  ؟.  شهريا راتبا ويتقاضى األرباح من نسبة يأخذ العمل هلذا املتفرغ اآلخر

 ال أنا لكن,  عمله على أجرا يأخذ أن للشريك جييز ال العلماء بعض أن معروف,  عليه اتفقوا ما على : الشيخ

 شريكه على نفسه هو يفرض وال,  بينهما عليه متفقا ذلك يكون أن بشرط,  ذلك من مانعا علمت فيما أجد

  ؟.  نعم,  شروطهم على فاملؤمنون ذلك على اتفقا فإذا,  كذا يل بيطلع أن له يقول

 ألن املال من جبزء يعوضه أن منه يطلب املال صاحب هل,  وعمله بشغله ضارب الذي اخلسارة عند : السائل

  ؟.  املال دفع الذي على تأيت كلها اخلسارة



 من ذهب ما ذهب واجلهد املال صاحب أصابت خسارة حصلت إذا لكن,  مال صاحب كالمها مها : الشيخ

  .  ذلك له فليس بشيء يطالبه أن أما,  هدهج معه وذهب ماله

  

 املال من مبلغا اقرتضت السبعني يف املثال سبيل على,  املسألة هذه يف معكم تكلمنا أن وسبق نسأل : السائل

 شيء تساوي ما األسواق يف الشرائية قيمتها اآلن سوري لرية األلف,  السداد وقت جاء اآلن,  سوري لرية ألف

 تعدل ثالث أو مخس أو سنوات عشر قبل اللرية كانت ما حني لرية بألف السداد يكون هل السداد فحني, 

 والشراء البيع سعر حساب على مثال بالقيمة أم القيمة بنفس السداد تكون,  شيء تعدل ما واآلن كبريا شيئا

  ؟.  كذا ضرب أو مخسة ضرب أو ثالثة ضرب

 نزلت وقد يويف حينما وليس استقرضه حينما اللرية قيمة نسبة لىع يكون الوفاء أن أعلم واهللا أراه الذي : الشيخ

 الساعة يف وليس يومئذ لرية املئة يساوي ما يدفع فهو القيمة ارتفعت لو مبعىن,  أيضا بالعكس والعكس,  القيمة

 بأن يقول,  جدا غريبا رأيا الشافعي اإلمام عن يذكرون العلماء بعض أن العلم مع هذا أقول,  الوفاء ساعة

 هذا بأن أرى فأنا,  العملة ذهبت,  شيء عليه فليس انسان استقرضها قد وكان عملة عطل إذا اإلمام أو اخلليفة

 حينما ألنه,  احلسن بالقرض الناس إىل اإلحسان لباب سد ذلك يف مث جهة من واضحة خسارة وفيه ضرر فيه

 احلاضر الوقت بسعر يوفيه أن فرييد,  القيمة نصف ىلإ ينخفض قد اجلنيه أو الدينار أو مثال اللرية أن الناس يعلم

 ما هو القضية هذه مثل يف فالعدل ولذلك,  البعض بعضهم الناس بني اإلحسان يرتفع كبري ضرر ذلك يف, 

  . أعلم واهللا آنفا ذكرته

  ؟.  نقيس كيف أو,  مثال والفضة الذهب يعين العملة هذه عليه نقيس قياس فيه هل : السائل

 الذهب النقدين عملة فقدان هو اليوم االجتماعية احلياة مساوي من أنه أعتقد وأنا,  الذهب هو املقياس : الشيخ

 قيمتها إمنا ذاتية قيمة هلا ليس مجيعا نعلم كما الورقية العملة هذه ألن,  الورقية العملة مكاما وحلول,  والفضة

 العمالت هذه فتجعل,  سياسي هو ما ومنها صادياقت هو ما منها عديدة عوامل تتدخل مث,  اعتبارية قيمة

 هي, الفضة أو الذهب رخص يقال حينما ولذلك,  كذلك فليس والفضة الذهب أما,  رافعة خافضة الورقية

 مصاحلها حسب ختفضها أو عملتها ترفع اليت هي,  هذه الكبرية الدول ا يلعبوا عم اللي الورقية العملة احلقيقة

 إال هذا من شيء التعامل يف مطروحا يبق مل اليوم األسف مع لكن,  النقدان احلقيقة هون فاملرجع,  الذاتية

  .  النقدين

  



 ألف تعادل قيمته كانت الذهب سعر يعين وعندها,  ذهبا ويشرتي يذهب أن أراد الناس أحد أن لو : السائل

 هذه يف فهل.  غدا املال لك ضرسأح احملل لصاحب قال,  دينار مئة مثان إال معه وجد ما وهو,  ورقي دينار

  ؟ ... يكون احلال

 إال جيوز فال ذاتية قيمة هلا ليس الورقية العملة أن فمادام,  الوفاء يف والتأخري نسيئة هذا ...,  جيوز ما : الشيخ

 ةاملتاجر  يف التوسع جيوز ال أنه وهي,  جدا خطرية مسألة اعتقادي يف املسألة هذه فروع من مث,  فورا يدفع أن

 من عملة هبوط فرصة يرتقب أنه أما,  والضرورة احلاجة حدود يف اإلنسان منها يصرف وإمنا,  الورقية بالعمالت

  . الربا من أو عندي القمار من نوع فهذا, وهكذا ببيعها ارتفاعها ينتظر مث يشرتيها يروح مث العمالت

  ... ألخينا اال نرتك أستاذي : السائل

  . فقط للحويين ليست اجللسة هذه,  اإلنصاف حيب اهللا لكن : الشيخ

  . سفر على انا : السائل

   ... عليها يشاركه أحد فال فيها معه اتفقنا اليت اجللسات أما,  مشرتكة الفائدة تكون لذلك : الشيخ

  

 النساء أمراض يف ؟.  جيوز هل,  وملسهن السيدات على بالكشف يقوم الذي املسلم للطبيب بالنسبة : السائل

  ؟.  مثال والوالدة

 وإمنا,  كذا ال األوانس السيدات,  العصرية األلفاظ نستعمل ال أن أريد السؤال على اإلجابة قبل : الشيخ

  . الشرعية لغتنا نستعمل

  ؟.  يعين املسلمات : السائل

 املسلمة ةعور  على الطبيبة بل املسلمة عورة على الطبيب اطالع أن خيفاكم ال فهو اجلواب أما,  نعم : الشيخ

 العلم أهل عند املعروف القيد مع,  احملظورات تبيح الضرورات حدود يف ذلك يدخل إمنا جيوز ال طبعا هذا

 االطالع سبيل يف جهده أسبغ أخوها أو أبوها أو زوجها املرأة عن املسؤول كان فإذا,  بقدرها تقدر بالضرورة

,  آنفا املذكورة القاعدة تطبيق يستوجب مرضا هذه رأةامل مرض وكان,  جيد ومل يوفق فلم املسلمة الطبيبة على

 باختصار.  الطبيبة توجد مل أنه مادام الطبيب عند نفسها تعرض أن هلا جيوز فحينئذ احملظورات تبيح الضرورات

,  احملظورات تبيح الضرورات,  الذكر السابقة بالقاعدتني ضبطه من البد األسئلة مئات بل كعشرات السؤال هذا

  . بقدرها تقدر وراتالضر 

 منها أفضل الطبيب يعين,  حاذقة غري هي لكن املسلمة الطبيبة الرجل جيد أحيانا شيخنا يا لكن,  نعم : السائل



 ينتقل ألن مسوغ هذا فهل,  الطبيبة من الداء تشخيص على أقدر الطبيب يكون يعين ... تشخيص على وأقدر

  ؟.  الرجل هذا إىل املسلمة الطبيبة من

 نعطي أن نستطيع وال األمر يقدر الذي فهو,  املصيبة ذه املبتلى هذا اجتهاد إىل يعود هذا أعلم اهللا : خالشي

 أننا فلو,  الطبيبة وتلك الطبيب هذا بني األفضلية نسبة شو نقول ألننا,  بالذات اجلزئية هذه يف حامسا جوابا

 وبينهما بالعكس والعكس,  الطبيب إىل الطبيبة لرتك امسوغ يعترب فال تذكر تكاد ال قليلة نسبة هذه أن افرتضنا

 إىل بريبك ما دع يقال أن وإما حرام يقال أن وإما حالل يقال أن إما املطاف اية يف ولذلك,  متشاات أمور

  . اجلواب واضح,  يريبك ال ما

  .  نعم : السائل

  

 رجل عليه نزل فلما عريان يغتسل وهو السالم عليه أيوب حديث يف البخاري صحيح يف شيخنا طيب : السائل

 الضرورة عند العورات إىل النظر جواز على دليل وفيه:  يقول الفتح يف حجر ابن احلافظ.  احلديث ... جراد من

  ؟  " املفهوم هذا احلديث  من يظهر هل" 

  ؟.  باحلديث االستدالل وجه ما أسأل أن نفسي يف زورت,  هيك يل ظهر ما أنا : الشيخ

  . نعم : ئلالسا

  ؟.  احلديث يف االستدالل وجه أين : الشيخ

  . " ... ومنه" :  يقول حجر ابن احلافظ ألن,  أسأل أنا : السائل

  .  أبدا ذلك يل يظهر ما : الشيخ

  

  

 ال الكافرة أن أساس على املنع يف السواء على واملسلمة الكافرة إىل النظر يستوي هل شيخنا يا طيب : السائل

  ؟.  ذلك حنوو  هلا حرمة

 املؤمن النفس صيانة بل,  املرأة حرمة على احملافظة هو فقط املقصود ليس ألنه ذلك يف عندي فرق ال : الشيخ

 قياسا أقوله وهذا,  املسلمة املرأة من أخطر ذلك لعل بل,  إطالقا إليه بالنسبة جيوز فال القدم ا تزل أن من

 رائحة يرح لم كنهه في معاهدا قتل من( :  السالم عليه قوله وهو,  املعروف الصحيح احلديث من واستنباطا

 هلم وأعطوا ذمة أعطوا أم زاوية من إليهم ينظر هؤالء أن باعتبار ) عام مئة مسيرة من لتوجد ريحها وإن الجنة



 ذلك وحن وال اجلس وال النظر جيوز ال الباب هذا ومن,  بالعهود اإلخالل جيوز فال معاهدون فهم ولذلك,  العهد

  .  أعلم واهللا,  والكافرة املسلم بني جيوز ال كذلك,  واملسلمة املسلم بني حيرم مما

  

  ؟.  الوضعية القوانني تدرس أا كون مع احلقوق كليات دخول جيوز هل : السائل

 هناك يكن مل فإذا,  إثبات النفي نفي أن وتعلمون منفي األسف مع وهذا اختالط هناك يكن مل إذا : الشيخ

 متعلقا منها كان ما وخباصة الشرعية باألحكام معرفته من متمكنا الكلية تلك يف الدارس كان إذا,  اختالط

 هذه أو املعامالت هذه معرفة يف والتوسع االطالع أجل من القانون أو النظام ذاك فدرس,  وبالبيوع باملعامالت

 من نعلم وحنن,  فال وإال جاز كذلك كان فإذا,  ميةاإلسال الدول بعض حىت اليوم الدول ا تدار اليت القوانني

 يوما رأى وسلم آله و عليه اهللا صلى النيب أن فيه يقول الذي عنه اهللا رضي األنصاري اهللا عبد بن جابر حديث

 عليه قال,  رجل يل كتبها التوراة من صحيفة هذه:  قال عنها سأله ملا,  صحيفة يده ويف اخلطاب بن عمر

 ما حيا موسى كان لو والنصارى اليهود تهوكت كما أنتم أمتهوكون الخطاب ابن يا( :  موالسال الصالة

 هذه مثل ألن,  الصحيفة أو الصفحة لتلك قراءته على عمر على السالم عليه الرسول فأنكر ) اتباعي إال وسعه

   ... مبا يغىن مل صاحبها بأن وتشعر توحي كأا القراءة

  

  
  


